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Wytyczne dla autoro w czasopisma 

„Dyskurs & Dialog” 
 

Redakcja czasopisma „Dyskurs & Dialog” przyjmuje do druku jedynie teksty oryginalne i wcześniej nie 

publikowane. Jeżeli tekst, lub znaczna jego część była wcześniej publikowana w języku obcym, lub  

w innej formie należy o tym poinformować redakcję. 

Jednocześnie zwracamy się z prośbą do wszystkich autorów nadsyłających teksty o przestrzeganie 

następujących zasad edytorskich. 

Autor, tytuł, streszczenie 

1. Oprócz imienia i nazwiska Autora należy podać afiliację instytucjonalną oraz adres email do 

korespondencji. 

2. Wraz z przesłanym tekstem autor proszony jest również o przesłanie swojego zdjęcia, które 

zostanie zamieszczone w nagłówku artykułu w pobliżu jego tytułu.  

3. Nadsyłane teksty powinny zawierać więcej niż 20.000 znaków, jednak nie więcej niż 25.000 

znaków. 

4. Do tekstu należy dołączyć krótkie streszczenie w języku angielskim nieprzekraczające objętości 500 

znaków.  

5. Pod streszczeniem publikacji należy podać kilka słów kluczowych, osobno w języku polskim oraz  

w języku angielskim (key words).  

6. Prosimy o nadsyłanie tekstów w standardowym formacie edycyjnym (czcionka 11, interlinia 1,5, 

tekst wyjustowany)  
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7. Zalecamy, aby ewentualne elementy graficzne, wykresy lub zdjęcia załączać w postaci osobnych 

plików. Tabele mogą znaleźć się wewnątrz tekstu, jeśli są uzasadnione i zajmują nie więcej niż pół str.  

Przypisy 

1. Redakcja D&D zachęca do stosowania jak najmniejszej liczby przypisów. 

2. Przypisy są wymagane tylko wtedy gdy wskazują źródło cytatu tj. inną pracę.  

3. W tekstach należy stosować przypisy dolne umieszczając odnośnik w tekście przed znakiem 

interpunkcyjnym.  

4. Redakcja nie akceptuje przypisów śródtekstowych. 

Bibliografia 

1. Czasopismo zamieszcza na końcu każdego artykułu naukowego pełen spis bibliograficzny tekstów 

wykorzystanych przez autora/autorów. W związku z tym bardzo prosimy do załączanie pełnej 

bibliografii w pliku z tekstem, który wysyłacie Państwo na adres Redakcji. 

2. Ze względu na publicystyczno-naukowy charakter czasopisma Redakcja rekomenduje 

zamieszczanie maksymalnie 5 najważniejszych pozycji bibliograficznych (oprócz innych  wskazanych 

źródeł). 

 

 


